VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti fyzických
osôb, zdržiavajúcich sa v areáli netradičných športov Hangair, prevádzkovaným spoločnosťou
Hangair s. r. o., so sídlom Na Varte 13420/4C, Bratislava, Slovenská republika., IČO: 50 788 221 ,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.118405/B (ďalej
len ako „Prevádzkovateľ“).

1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

Účelom VOP je stanoviť základný rámec práv a povinností osôb využívajúcich služby poskytovaných v Areáli. Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Prevádzkový poriadok, ktorý predstavuje
súhrn opatrení a usmernení na ochranu zdravia a života osôb zúčastnených na športových
aktivitách v Areáli, ako aj iných osôb zdržiavajúcich sa v Areáli.

1.2

Na účely týchto VOP sa rozumie:
(i)

Areál – areál HANGAIR Action Sport Academy na adrese Pri Starom Letisku, Vajnory –
Bratislava, 83107;

(ii)

Prevádzkovateľ – Hangair s. r. o., so sídlom Na Varte 13420/4C, Bratislava, Slovenská republika., IČO: 50 788 221 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č.118405/B;

(iii) Športovec – akákoľvek osoba, vykonávajúca v Areáli športovú činnosť alebo so záujmom
o využívanie služieb športovísk v rámci Areálu;
(iv) Športovisko – vnútorná športová časť Areálu s prekážkami a cvičebnými pomôckami.
1.3

Športovisko je určené pre Športovcov vo veku od 3 rokov. Osobám mladším ako 3 rokov
je vstup do Športoviska zakázaný.

1.4

Osobám mladším ako 10 rokov je vstup do Športoviska povolený len a výlučne v sprievode ich
zákonného zástupcu, prípadne inej zodpovednej osoby (ako napríklad pedagogický dozor).

1.5

Vstup do Športoviska je umožnený len osobám, ktoré platne podpíšu Vyhlásenie o zodpovednosti
za akúkoľvek ujmu na zdraví. Za osoby mladšie ako 18 rokov podpisuje predmetné Vyhlásenie
zákonný zástupca, prípadne iná zodpovedná osoba. Uvedeným Vyhlásením preberá Športovec
na seba plnú zodpovednosť za zdravotné následky svojej činnosti, vykonávanej v Areáli.
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2.

VSTUP ŠPORTOVCA A REZERVÁCIA ČASOVÉHO SLOTU

2.1

Vstup do športovej časti Areálu je možný až po riadnej úhrade vstupného a s platnou identifikačnou páskou Športovca.

2.2

Športovec berie na vedomie cenník služieb poskytovaných v Areáli, pričom záväzná a aktuálna
verzia predmetného cenníka je zverejnená na internetovej stránke Areálu, ako aj pri vstupe
na recepcii Areálu.

2.3

Na vstup do Areálu za účelom výkonu športovej činnosti je potrebné aby Športovec vykonal
rezerváciu časového slotu na konkrétnom športovisku v rámci Areálu.

2.4

Rezerváciu časového slotu je možné zrušiť. Ak Športovec zruší rezerváciu v lehote viac ako 12
hodín vopred, má nárok na vrátenie kreditu v hodnote, ktorá bola odpočítaná z účtu športovca,
z ktorého bola rezervácia vykonaná. V prípade, že má Športovec záujem o náhradu vrátenia
kreditu, musí si ju uplatniť formou emailu na adresu info@hangair.sk, v ktorom uvedie svoje
meno, priezvisko a prihlasovaciu emailovú adresu do svojho konta.

2.5

Pokiaľ Športovec zruší rezerváciu v čase kratšom ako 12 hodín pred začatím rezervovaného
časového slotu, nemá nárok na finančnú ani nijakú inú náhradu.

2.6

V prípade, že sa Športovec dvakrát po sebe nedostaví do Areálu v čase rezervovaného časového
slotu, bez zrušenia predmetnej rezervácie v lehote viac ako 12 hodín vopred, Prevádzkovateľ
má právo pristúpiť k zablokovaniu možnosti rezervovať si časový slot pre daného Športovca
a to v trvaní do momentu vypršania platnosti permanentky Športovca.

2.7

Právo Športovca prísť do Areálu a využiť na výkon športovej činnosti jeho služby v rámci
najbližšieho voľného časového slotu nie je zablokovaním možnosti rezervácie v zmysle bodu
2.6 nijako obmedzené.

3.

POVINNOSTI ŠPORTOVCA

3.1

Športovec je povinný najmä:
(i)
(ii)

dodržiavať Prevádzkový poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP;
pred vstupom do športovej časti Areálu vlastnoručne podpísať vyhlásenie o právnej
zodpovednosti pri akejkoľvek ujme na zdraví; za osobu mladšiu ako 18 rokov smie
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predmetné vyhlásenie podpísať zásadne zákonný zástupca prípadne iná na to oprávnená
plnoletá osoba (ako napríklad pedagogický dozor);
(iii) akékoľvek cenné veci prinesené športovcom do Areálu odkladať na recepcii;
(iv) strpieť zhotovovanie fotografii, videí a iných obrazovo zvukových záznamov v Areáli,
ktorých súčasťou môže byť aj jeho osoba;
(v) strpieť monitorovanie celého Areálu Prevádzkovateľom alebo inou osobou na to oprávnenou.

4.

OPRÁVNENIA PREVÁDZKOVATEĽA

4.1

Prevádzkovateľ je oprávnený najmä:
(i)

zhotovovať v rámci Areálu fotografie, videá a iné obrazovo zvukové záznamy, ktoré môžu
byť použité na marketingové účely, spojené s propagáciou značky Hangair, samotného
Areálu, prípadne partnerov Prevádzkovateľa;
(ii) neumožniť vstup do Areálu akejkoľvek osobe a to i bez udania dôvodu;
(iii) neumožniť akejkoľvek osobe vstup do Športoviska a to i bez udania dôvodu;
(iv) vykázať zo športovej časti Areálu osoby, ktoré vykazujú známky požitia alkoholických
nápojov, drog a iných omamných látok;
(v) vykázať z Areálu osobu, ktorá nedodržiava Prevádzkový poriadok a to bez nároku
na akúkoľvek refundáciu.

5.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadnu ujmu alebo škodu, ktorá vznikne Športovcovi,
alebo inej osobe nachádzajúcej sa v Areáli, alebo využívajúcej služby Areálu, okrem prípadu,
že by táto škoda alebo ujma vznikla v dôsledku zanedbania povinnosti prevádzkovateľa.

5.2

Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie alebo odcudzenie akýchkoľvek vecí, ktoré
si osoby prinesú so sebou do Areálu.

5.3

Zaplatením príslušného vstupného každý návštevník Areálu potvrdzuje, že si je vedomý obsahu
týchto VOP a tieto sa zaväzuje dodržiavať.

V Bratislave, 1. aprila 2017

Hangair s.r.o.
Na Varte 4/C
Hangair s.r.o.
831 01 Bratislava
Na Varte 4/C, 831 01 Bratislava
IČO: 50788221

Tel.: +421 903 408 371
E-mail: info@hangair.sk
Tel.: +421 903 408 371
Web: www.hangair.sk
E-mail: info@hangair.sk
Web: www.hangair.sk

IČO: 50788221
DIČ:
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PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
Tento Prevádzkový poriadok predstavuje neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok
a obsahuje základné príkazy a zákazy, ktoré sú záväzné pre všetky osoby nachádzajúce sa v areáli
netradičných športov Hangair, prevádzkovaným spoločnosťou Hangair s. r. o., so sídlom Na Varte
13420/4C, Bratislava, Slovenská republika.

1.

Pred vstupom do športoviska je jeho návštevník povinný odložiť všetky svoje veci, ktoré by
mohli spôsobiť zranenie jemu alebo iným osobám do miest na to určených (ako najmä skrinka
v šatni). Akékoľvek cenné veci alebo iné hodnotné predmety je návštevník areálu povinný
odkladať na recepcii športoviska.

2. V prípade, že návštevník má záujem používať vlastné záznamové zariadenie v rámci športoviska
pre svoje účely, je plne zodpovedný za škodu, ktorá bude zapríčinená týmto zariadením a to tak
vo vzťahu k škode na živote a zdraví akýchkoľvek osôb nachádzajúcich sa v športovisku, ako
aj k škode na akomkoľvek vybavení športoviska.
3. Platí prísny zákaz vstupu do športovej časti mimo prevádzkových hodín.
4. Rovnako tak je zakázaný vstup do športoviska osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných
omamných alebo psychotropných látok.
5. Športovci nesmú vstupovať do priestorov vyhradených výlučne personálu športoviska, ani
uzavretých športových zón.
6. Vstup na skoky a skateboardovú rampu je povolený len v prilbe.
7. V blízkosti trampolín, molitanových jám, skokov, ako aj v nich samotných nie je dovolené odkladať
akékoľvek predmety, spôsobilé zapríčiniť zranenie osôb.
8. Na jednej trampolíne je umožnené skákať alebo cvičiť výlučne jednej osobe. Súčasne platí zákaz
zdržiavať sa na trampolíne pokiaľ daná osoba na nej neskáče alebo necvičí.
9. V molitanovej jame je možné zdržiavať sa výlučne na čas potrebný na jej opustenie.
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10. Každé poškodenie akéhokoľvek zariadenia v rámci športoviska je návštevník povinný hlásiť
personálu športoviska.
11. Každé cvičisko a športové zariadenie má určenú vlastnú maximálnu kapacitu, ktorú je povinný
každý návštevník športoviska dodržiavať.
12. V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí je návštevník športoviska povinný o tejto skutočnosti
informovať personál športoviska. Každá osoba vyskytujúca sa v areáli športoviska je v prípade
úrazu alebo nehody povinná podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo iných omamných
a psychotropných látok v organizme.
13. V areáli platí prísny zákaz fajčenia, vstupu zvieratám a v športovej časti aj zákaz konzumácie jedál
a nápojov.
14. Vo všetkých ostatných situáciách je návštevník areálu povinný riadiť sa pokynmi personálu,
prípadne iných zákonom na to stanovených osôb (ako napríklad záchranné zložky).

V Bratislave, dňa 1.4. 2017
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